
Munţii Măcinului – Dunărea Veche, 
un teritoriu Leader

Teritoriul Munţii Măcinului – Dunărea Veche este situat în sud-estul României, în
Regiunea de Dezvoltare Sud - Est Dobrogea, în nord-vestul judeţului Tulcea. 
Geogra�c se încadrează în Podişul Dobrogei de Nord, cunoscut şi sub denumirea
 de Orogenul Nord Dobrogean, la graniţa vestică a teritoriului a�ându-se 
Dunărea Veche - Braţul Măcin. Teritoriul cuprinde 16 comune din judeţul Tulcea 
Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanţu, Hamcearca, Horia,
Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia şi 
Valea Teilor, cu un număr de 34645 locuitori şi o densitate medie de 22,50
locuitori/km�. Suprafaţa totală a teritoriului este de 1539,83km�, reprezentând
aproximativ 18% din suprafaţă totală a judeţului.

Acest material este publicat în cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare aferente Strategiei de 
Dezvoltare Locală G.A.L. Munţii Măcinului – Dunărea Veche”, implementat de Asociaţia G.A.L. Munţii Măcinului - Dunărea 
Veche, Contractul de finanţare subsecvent nr.1 C19401124011623818857/17.11.2016, finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, Sub-măsura 19.4 - ”Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”
Publicat: Martie 2017
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Criterii de selectie GAL: 
• Solicitant care are sediu in teritoriul Muntii Macinului -  
Dunarea Veche; 
• Nivelul calitativ si tehnic propus al curriculei cursului si 
corelarea cu nevoile specifice de formare ale teritoriului (In 
acest mod formarea profesionala nu este o actiune 
individuala, ci produce un efect integrat care ajuta la 
sustinerea proiectelor dezvoltate pe celelalte Masuri GAL: 
M2/3A, M3/2A si M4/2B); 
• Experienta si/sau calif icarea trainerilor propusi 
(intelegerea nevoilor locale, numarul de experti, experienta 
acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului 
etc.);  
• Corelarea calendarului de implementare propus cu 
curricula cursului si numarul de beneficiari instruiti; 
• Proiectele care propun costul cel mai mic pe cursant 
pentru o zi de instruire; 
• Vor fi selectate cu prioritate proiectele care includ in 
grupul tinta beneficiari directi sau indirecti ai masurilor 
M4/2B, M3/2A si M2/3A; 
• Solicitantul dispune de capacitate tehnica si financiara 
necesare derularii activitatilor specifice de formare.

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul 
Solicitantului si vor avea in vedere prevederile art. 49 al 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul 
egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor 
financiare si directionarea masurilor in conformitate cu 
prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.

Sume aplicabile si rata sprijinului:
Valoarea maxima a sprijinului este de 25.000 euro /proiect. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile

Indicatori de monitorizare:
• Numarul total al participantilor instruiti: 70 participanti
Indicatori Leader: 
Din care:
- minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M4/2B
- minim 2 fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M3/2A
- minim 8 fermieri instruiti, membrii ai formelor asociative 
realizate prin masura M2/3A
Cheltuiala publica totala: 25.000 euro + 7.690 euro bonus 
calitate.

Masura M1/1C – Dezvoltarea
 resursei umane din domeniul

agricol in teritoriul 
Muntii Macinului-Dunarea Veche

Pentru informaţii suplimentare despre
GAL MUNŢII MĂCINULUI - DUNĂREA VECHE, contactaţi-ne:
ASOCIAŢIA GAL MUNŢII MĂCINULUI - DUNĂREA VECHE
Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Şcolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA, 
CP 827045
Telefon: 0746.290.266, 0742.246.827, 0742.246.828, 
0742.246.824
E-mail: office@aspir-leader.ro; office@galmuntiimacinului.ro
Website: www.galmuntiimacinului.ro
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Masura M1/1C – Dezvoltarea resursei umane din 
domeniul agricol in teritoriul Muntii Macinului - 
Dunarea Veche

Descrierea generala a masurii:
Analiza SWOT a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea 
Veche a relevat faptul ca pentru practicarea unei 
agriculturi eficiente, cu valoarea adaugata mare si care 
sa genereze in cele din urma, un nivel de trai mai bun 
pentru fermier si familia acestuia, este nevoie de 
actiuni de formare profesionala/transfer de 
cunostinte care sa completeze educatie de baza, cu 
atât mai mult cu cât o mare parte din fermieri nu au 
cunostinte elementare de agricultura, managementul 
fermei etc si se bazeaza doar pe experienta practica. 
Necesitatea acestei Masuri apare in contextul legat de 
cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si 
activitatilor din agricultura in teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche, de restructurare si 
m o d e r n i z a re  a  fe r m e l o r,  d e  p ro ce s a re  s i  
comercializare a produsele agricole pentru cresterea 
valorii lor adaugate, de incurajare a agriculturii 
orientate spre piata, a cerintelor pentru aptitudini 
economice si de management, a avantajelor asocierii 
in agricultura cât si de indeplinire a obiectivului 
gestionarii durabile a terenurilor si protectiei 
mediului, aplicarea de tehnologii si practici 
prietenoase mediului si de utilizare a energiei 
regenerabile. Astfel, prin aceasta masura se acorda 
sprijin pentru cresterea nivelului de cunostinte a 
fermierilor/persoanelor ocupate in agricultura care sa 
contribuie la imbunatatirea managementului 
exploatatiilor, adoptarea de noi tehnologii si de solutii 
inovative intr-un mod flexibil, care sa raspunda 
nevoilor specifice.

Valoarea adaugata a masurii:
Masura contribuie in mod direct la cresterea 
competitivitatii si modernizarii sectorului agricol, la 

utilizarea  mai eficienta a resurselor, la imbunatatirea 
performantelor de mediu.  De asemeni, se urmareste 
stimularea implicarii fermierilor in actiuni colective 
care sa maximizeze rezultatul eforturilor proprii, ca de 
exemplu asociatiile sau cooperativele de fermieri care 
se vor infiinta/finanta la nivelul teritoriului Muntii 
Macinului - Dunarea Veche, prin instruirea in acest 
sens a fermierilor. 
Toate acestea contribuie imbunatatirea conditiilor de 
viata, reducerea somajului si a fenomenului de 
migratie in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea 
Veche.

Tipuri de actiuni eligibile: 
Cursuri de formare profesionala de scurta durata 
(ex: initiere, perfectionare), cu perioade diferentiate 
de pregatire, in functie de nivelul de pregatire al 
beneficiarilor finali, precum si de tematica 
programului de formare profesionala, in vederea 
imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind 
competentele manageriale si tehnice in domeniul 
agricol si agro-alimentar, introducerea de noi 
tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura 
ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de 
eco-conditionalitate, asociativitatea in agricultura si 
avantajele etc.

Cheltuieli eligibile: 
- Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masa 
si transport); 
- Cheltuieli pentru derularea actiunilor, respectiv: 
cazare, masa si transport participanti, dupa caz; 
materiale didactice si consumabile;
-   Inchirierea de echipamente necesare;
-  Inchirierea de spatii pentru sustinerea actiunilor de 
formare.  
Alte cheltuieli strict legate de implementarea 
actiunilor de formare profesionala (ex: cheltuieli 
pentru inchiriere, costurile utilitatilor aferente 

Cheltuieli neeligibile: 
-  Costurile legate de cursuri de formare profesionala 
care fac parte din programul de  educatie sau sisteme 
de invatamânt secundar si superior;
- Costurile legate de cursuri de formare profesionala 
finantate prin alte programe;
-  Costurile cu investitiile.
  Toate cheltuielile trebuie sa fie rezonabile, justificate 
si sa corespunda principiilor unei bune gestionari 
financiare, in special din punct de vedere al raportului 
pret-calitate.

Beneficiari directi:
•  Entitati publice sau private care activeaza in 
domeniul formarii profesionale a adultilor si care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie. 

Beneficiarii indirecti: 
• Fermieri (in special cei care activeaza in fermele 
mici); 
• Gestionari de terenuri agricole; 
• Persoane ocupate in agricultura; 
• Beneficiari de sprijin ai masurii M4/2B; 
• Beneficiari de sprijin ai masurii M3/2A; 
• Fermieri-membrii ai formelor asociative constituite 
prin masura M2/3A.

Conditii de eligibilitate: 
• Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari 
eligibili; 
• Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate 
a c t i v i t at i  s p e c i f i ce  d o m e n i u l u i  d e  fo r m a re 
profesionala; 
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu 
sau cooptat; 
• Solicitantul dovedeste experienta anterioara 
relevanta in proiecte de formare profesionala.


